
Ondernemer aan het woord

Wie zijn jullie en wat doen  
jullie? ‘Mijn naam is Marbel de 
Graaf. Wij hebben een akkerbouw-
bedrijf in Wieringermeer, vlakbij 
het dorp Wieringerwerf. Op dat 
akkerbouwbedrijf heb ik een eigen 
tak. Wij ontvangen schoolklassen, 
buitenlandse toeristen en groepen, 
maar ook ontzettend veel verga-
dergroepen. Dit doen we onder 
de naam ‘Leven van de wind’, 
verwijzend naar de windmolen die 
op ons erf staat. Daarnaast ben ik 
bestuurslid voor LTO Noord, zowel 
voor Hollands Kroon als ook voor 
provincie Noord-Holland.’ 

Waarom ondernemen jullie in 
de Kop van Noord-Holland?
‘Ik heb ooit wel eens gedacht: ik wil 
naar de stad, de reuring in. Maar 
dan had ik niet voor een boer moe-
ten vallen. Nu zie ik de kansen die 
deze regio biedt. Je ziet het overal 
om je heen, het weidse platteland, 
onze agrarische sector. Ik merk dat 
er een ontzettend grote behoefte is 
aan het zichtbaar maken en laten 

beleven van die sector. Ik heb mijn 
beroep gemaakt van dat laten bele-
ven. Ik denk dat wanneer we als 
ondernemers dat allemaal doen, 
allemaal vanuit onze eigen kracht 
en mogelijkheden, dat het de van-
zelfsprekendheid over voedsel wat 
afneemt en de trots op wat ons 
gebied kan leveren vergroot.’

Wat maakt deze regio voor jou 
bijzonder? ‘Letterlijk en figuurlijk 
ruimte om te ondernemen. Wat een 
luxe hebben we hier in de Kop.  
Die ruimte inspireert de onderne-
mers ontzettend. Onze agrarische 
sector wordt wereldwijd bekeken 
om onze hoge mate van innovati-
viteit, onze kwaliteit, de ontzettend 
brede diversiteit in agrarische 
producten en dan ook nog eens de 
productiviteit. Gemeente Hollands 
Kroon profileert zich niet voor niets 
als de Agrarische Hoofdstad van 
Nederland. De ontwikkelingen op 
het gebied van duurzame energie 
zijn bijna niet bij te benen. Waar 
anders kan het dan in de Kop!’

In een serie van vijf interviews lichten we ondernemers  
uit de Kop van Noord-Holland uit. Waarom ondernemen  
ze hier en waarom is het zo’n bijzondere regio?
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